
  

 

Vocea noastr� (2) 
 
Cauza pentru care Dumnezeu a îng�duit aceste ispite �i încerc�ri sunt p�catele neascult�rii 

noastre. Am urm�rit în cei aproape o sut� de ani acestea, de la primul �i al doilea r�zboi mondial, cu toate 
implica�iile de pân� ast�zi: nesinceritatea, mole-�eala, nep�sarea, indiferentismul, trând�via, nestatornicia 
�i alte mari neajunsuri. 

Om din marea societate este �i monahul venit în mica societatea a unei m�n�stiri. „Dotat" cu acelea�i 
defecte suflete�ti, el �i le cultiv� în ob�tea în care intr�. Ca �i în domeniul militar, o adun�tur� din toat� 
lumea. Bun a fost afar�, bun este �i în�untru, dup� cum gl�suie�te un proverb chinezesc: „Omul bun în 
zile rele e tot bun ca-n zile bune". 

Prime�ti un tân�r cu Facultatea de Teologie sau alt� facultate absolvit�, te impresoneaz� la prima 
vedere cu greutatea studiilor �i cu pu�in� evlavie �i hot�râre de a-�i închina via�a în m�n�stire. Dup� o 
verificare de un an, doi sau mai mult, îl recomanzi pentru îmbr�care sau rasoforie. Mergi mai departe - o 
tundere în monahism, o diaconie sau preo�ie. În postura aceasta se uit� pe sine, devine mare sf�tuitor, 
îndrum�tor, doritor de locuri sfinte - Ierusalim, Sfântul Munte, dac� se poate -, de o burs� în str�in�tate. 
Ajuns acolo, înva�� englez�, german�, francez� �i o scolastic� protestant�. Începe s� lepede rasa, dulama, 
r�mâne în „durligile goale", în cravat�, elegant, cu cursurile în geant� pe str�zile Romei sau ale altei 
metropole europene. Sosit în �ar�, se vrea autor de c�r�i, publicist, plasat unde ar fi un post de viitor. Ma�ina 
la scar�, salariu doldora, un sobor select, o predic� frumoas�, o mas� sofisticat� - „pace tuturor"! Prostimea 
ascult�, fiecare se întoarce acas� la mizeria cunoscut�, într-o familie schilodit� �i nimeni nu-l mai 
cerceteaz� în lipsurile lui.. �i, a�a cum spune zicala româneasc�: „Toate-s bune �i frumoase, de la care ne 
tragem foloase". �i cine este el, de fapt, de unde a odr�slit? Nu-i decât fiul ��ranului nostru, smerit, 
credincios, r�bd�tor, ascult�tor pân� la moarte �i moartea pe altarul luptelor de la Podul Înalt, R�zboieni, 
M�r��e�ti, Oituz, Odessa, Harkov, Crimeea, Pite�ti, Gherla, Aiud, pân� în zilele noastre. ��ranul acesta 
lupt� �i trebuie acum s� lupte cu cei ce vor s� ne fure �i sufletele prin „buletinele electronice". 

Un alt aspect al nesincerit��ii, în genere, �i al nesincerit��ii noastre: ca duhovnic, de nevoie, mai 
primesc spovedania câte unui vie�uitor din m�n�stire sau din alte p�r�i. Îmi spune de toate, dar tocmai 
esen�ialul, c� vrea s� plece, r�mâne ascuns, ca un spin în sufletul lui, de�i �tie c� a doua zi va trimite cheile 
de la chilie printr-un alt vie�uitor din ob�te. 

Un caz mai semnificativ, ce dovede�te c� o parte din monahii no�tri tr�iesc f�r� de grij� de cur��irea 
p�catelor, de înnoirea prin Duhul Sfânt, spre a se pov��ui spre toat� dreptatea (In. 16: 3): Îmi spune 
unul:„Sunt în m�n�stirea asta de aproape un an �i nu sunt pus în nici un post �i nu beneficiez de concediu. 
Trebuie s� plec s�-mi asigur cartea de munc� la o m�n�stire de viitor". Ceea ce sap� la r�d�cina r�ut��ilor 
este mândria, care ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. To�i sfin�ii sau socotit nevrednici de Dumnezeu 
�i �i-au ar�tat vrednicia care const� în smerenie. Cât� distan�� este între monahul de azi �i spusele Sf. Isaac 
Sirul: „Plânsul este lucrarea esen�ial� a adev�ratului nevoitor al lui Hristos, plânsul s� fie lucrarea lui din 
clipa nevoin�ei �i pân� la s�vâr�irea nevoin�ei". 

Dar ce ar trebui s� fie chipul monahului? Ni-l descrie Sfântul Antonie (de Siya) în testamentul l�sat 
ob�tii sale: „Bolnavii s� fie cerceta�i pururea �i îngriji�i cu dragoste. Apoi pe fra�i îi îndeamn� s� nu 
sl�beasc� în rug�ciune, s� aib� dragoste unul fa�a de altul, s�-�i p�zeasc� trezvia �i s� nu lase mânia s�-i 
st�pâneasc�, înl�turând vorbele urâte; s� se supun� Stare�ilor lor, s�-�i p�streze fecioria trupului �i a 
sufletului, s� se hr�neasc� potrivit rânduielilor, s� taie din r�d�cini patima be�iei �i s� nu se abat� 
nicidecum de la via�a de ob�te a m�n�stirii. (...) În via�a de ob�te s� fi�i to�i de o seam�, atât trupe�te cât �i 
suflete�te, În îmbr�c�minte �i hran�, a�a cum ne înva�� Sfin�ii P�rin�i. (...) S�racului ce vine la voi s�-i da�i 
de mâncat �i de b�ut din destul �i s� face�i mil� cu el, c�ci altfel locui acesta sfânt va s�r�ci. Monahii 
s�n�to�i s� nu fie scuti�i de ascultare cu nici un chip �i asta pentru mântuirea lor." 

Fie ca rug�ciunea din Paraclisul Maicii Domnului s� ne fie c�l�uzitoare: „Mut� s� fie gura p�gânilor 
care nu se închin� cinstitei �i sfintei icoanei tale celei zugr�vit� de Sf. Apostol �i Evanghelist Luca, ceea ce 
se cheam� pov��uitoare". 
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